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Introdução 
Química é uma ciência e ferramenta essencial em várias áreas do conhecimento, por isso, sua compreensão entre os 
estudantes é muito importante. Entretanto, muitos discentes não conseguem relacionar a química com o seu 
cotidiano e um dos fatores que pode levar esse distanciamento é o método como a disciplina tem sido trabalhada 
pelos docentes. Uma prática que serve como alternativa para o entendimento dessa ciência de forma experimental é 
o uso da cozinha. Um “laboratório” informal que pode auxiliar e melhorar o ensino aprendizagem de química, 
tornando-a clara e objetiva.  De acordo com Salles (2011, p.05) “O ambiente da cozinha é comum e conhecido por 
todos, alem de se assemelhar a um laboratório, com suas panelas/vidrarias, e mantimentos/reagentes tendo como 
resultado final nosso alimento/produto. A intenção é identificar a química já existente no nosso cotidiano, na 
preparação dos alimentos que ingerimos todos os dias”. 

Metodologia 
As práticas foram desenvolvidas na disciplina eletiva que tem a proposta de trabalhar aulas temáticas com o objetivo 
de enriquecer os conteúdos trabalhados nas disciplinas da Base Nacional Comum do currículo. Foram realizadas 
varias receitas no Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça, localizado em Indiaroba-SE, com alunos dos três 
níveis do Ensino Médio durante o segundo semestre de 2019. A cada semana foi trabalhado conteúdos da grade 
curricular da disciplina de química, como: misturas, processos de separação de misturas, estequiometria, bioquímica, 
entre outros. Em algumas aulas, os estudantes, prepararam receitas e apresentaram para professores de outras 
áreas que colaboraram, servindo como jurados. O proposito principal dessa competição nomeada “Master Chef” foi 
demonstrar os conteúdos de química presente nas receitas, além de desenvolver um trabalho em equipe com os 
estudantes. 

Resultados e Discussão 
Frente ao sucesso da proposta da eletiva, os estudantes sentiram-se motivados pela maneira diferente de aprender 
química. A cada semana e a cada prática realizada, abria-se um novo olhar para os conteúdos que envolvem a 
disciplina.  Segundo os estudantes, a maneira como a disciplina foi relacionada com o cotidiano utilizando a cozinha 
ajudou a despertar o interesse, além de minimizar a barreira que alguns estudantes apresentam com a disciplina, 
como descreve Ferreira (2010, p.08) “Existe uma certa rejeição muito grande com as disciplinas mais complexas 
como a Química, impulsionada pela desmotivação e falta de interesse dos alunos por ela”. 

                                                              
Figura 1: Aula sobre carboidratos     Figura 2: Estudantes expondo o conhecimento adquirido através da competição 

Master Chef. 
 

Considerações Finais 
A relação da química com a cozinha é uma ótima ferramenta facilitadora para o desenvolvimento do processo de 
ensino e apredizagem. 
Portanto, torna-se evidente que, a proposta de práticas experimentais através da disciplina eletiva expondo os 
conteúdos de química por meio de receitas, obteve um resultado satisfatório e eficaz. Um método que porporcionou 
uma educação significativa, motivando e entusiasmando os estudantes. Assim, é um recurso alternativo viavel ao 
ensino 
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